Zápis z korespondenčního jednání DR ACC z. s. ze dne 7. 10. 2021

Přítomni: Hana Manová, ing. Jiří Marek, Kateřina Ortová

1. DR ACC z. s. byla předsedkyní výboru ACC z. s. paní E. N. informována o zaslání vytýkacího
dopisu členkám spolku paní A. S. a paní K. M. Tento dopis byl rovněž i s omluvným dopisem
obou členek spolku zaslán na DR ČMKU.
2. DR ACC z. s. byla předsedkyní spolku paní E. N. informována o udělení písemné VÝTKY
poradkyni chovu E. K. za chybějící podpis majitele feny pana M. K. na originálu PP při
uchovnění feny Empathica Giselle Dolce Fantasia ČLP/AK/9505. Chovnost této feny je
dočasně pozastavena do doby doplnění podpisu a odeslání ke kontrole poradkyni chovu.
3. DR ACC z. s. byla informována o postupech výboru ACC z. s. při řešení případu pana M. K.

4. Poradkyně chovu informovala DR o odeslání dopisů paní J. S. a panu J. N., kteří porušili
Zápisní řád ACC z. s. tím, že uskutečnili krytí feny psem, který není v současné době stále
zařazen mezi aktivní psy a nemůže být využíván v chovu. DR ACC z. s. se tímto pochybením
obou členů spolku bude zabývat.
5. Dne 29. 9. 2021 předsedkyně ACC z. s. E. N. informovala DR ACC z. s., že obdržela písemnou
žádost pana M. K. o vystoupení z klubu ACC z. s.. Výbor a DR ACC z.s. vzala na vědomí tuto
žádost k 1. 10. 2021.
6. Dne 7. 10. 2021 DR ACC z. s. odeslala e-mailem dopis panu J. N. s žádostí o vysvětlení jeho
pochybení při krytí své feny Beloved Audrey Northern Village nar. 16. 9. 2016, psem
Masterpiece Delonji Grand nar. 9. 5. 2013, který v současné době není zařazen mezi
chovnými jedinci. Toto upozornění je uvedeno u jména psa v sekci Chovní jedinci – neaktivní
chovní jedinci.
Majitel chovné feny musí využít ke krytí chovného psa, který je v majetku člena klubu ACC z.
s. a je registrován v seznamu chovných psů. Tyto skutečnosti je majitel feny povinen
zkontrolovat před uskutečněným krytím. Pan J. N. byl písemně upozorněn poradkyní chovu
na porušení Zápisního řádu ACC z. s..
7. Dne 7. 10. 2021 DR ACC z. s. odeslala e-mailem dopis paní J. S. s žádostí o vysvětlení, z jakého
důvodu poskytla krytí panu J. N. svým psem Masterpiece Delonji Grand nar. 9. 5. 2013,
kterého má v dočasné péči a který v současné době není zařazen mezi chovnými jedinci.
Paní J. S. na tuto skutečnost byla písemně upozorněna poradkyní chovu. Paní J. S. tímto svým
jednáním porušila Zápisní řád ACC z. s..

8. Dne 5. 10 2021 Výbor ACC z. s. obdržel písemně závěrečnou zprávu z KVS Ústí n/L.
9. DR ACC z. s. by chtěla touto cestou upozornit a vyjádřit se k Fb aktivitám členky spolku paní E.
S. Její výroky jsou naprosto nepodložené, neopodstatněné, lživé a zavádějící. Svými
komentáři poškozuje dobré jméno ACC z. s.

Z korespondence paní E.S. s DR ACC z.s. a příspěvky na FB paní E.S.
…………..jen aby jsme si udělali jasno,celou akci jsem rozpoutala abych se přesvědčila,jstli opravdu
proběhli ozdravné víkendy a dárečky výboru a DR.Podle toho že za Krause bojujete jak lvice,tak je
jasné že proběhly.
………….Na kárné řízení by stačilo jen to,že pes byl předán bez dokladů
………….Stále postrádám tu veterinární zprávu,která se jen tak mimochodem dá předat i v místě
šetření. Protokoly se píšou vždy na místě.Vy ho nemáte,protože jste tam ani jedna nebyla!!!!!!!
Krause se bojíte!!!! protože jste od něj brali. Už Vás nechám na pokoji ale je mi z vás ze všech
smutno !!!! Milovnice psů.........
………… Nesouhlasím,pan Kraus mimo jiné porušuje Stanovy Clanek V. bod 2/d,g.Vy jste od něj
braly uplatky a ted se ho bojíte jen oslovit,jestli mají aspon psi z Ruska už CLP.Já se vám nedivím
ale existuje jedno pravidlo.Když beru,tak se musím postarat o to aby bylo vše v pořádku!!!!! No
ated si mne můžete klidně vyloučit i jen písemně
………..prostě kryjete zmetka,protože z něj teklo a klidně necháte pro prachy týrat psy
…………jen ještě malý dodatek.Bláhově jsem si myslela že vám to není zapotřebí........myslím ty
uplatky
………….bylo by dobré dodat ještě ten protokol ze šetření u Krause.Ten se předává vždy na
místě,ještě týž den.Je mi záhadou jak to že ho stále nemáte
…………. Pokud bylo vše v pořádku,musí existovat protokol,podepsaný minimálně panem Krausem
nebo jeho rodinou a zástupcem klubu ACC. Ten musíte mít už od neděle kdy k zásahu došlo.
Pravidla FCI tu ohýbáte jak se vám hodí Vy.

Za DR ACC z. s. a Výbor ACC z. s. bych byla velice ráda, aby paní E. S. veřejně všem členům
spolku tyto své výroky objasnila a doložila. Paní E. S. svými domněnkami poškozuje dobré
jméno ACC z. s. v očích veřejnosti a svým jednáním a konáním rozvrací dobré vztahy mezi
členy spolku.
V případě nedoložení faktů jsou tyto výroky na žalobu na základě křivého obvinění.
Pokud se ze strany paní E. S. takto nestane, DR ACC z. s. z tohoto vyvodí patřičné postihy.

Zápis byl jednohlasně schválen všemi členy DR ACC z. s.
Zapsala: Hana Manová
Rovensko pod Troskami dne 7. 10. 2021

